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باالترین تعداد چاپ «رباعیات خیام» بعد از ایران
متعلق به روسیه است

مهر-به گفته رئیس دانشکده زبانهای خارجه و مدیر گروه زبان روسی واحد تهران شمال ،یک شمارش غیررسمی در مسکو نشان میدهد
که باالترین تعداد چاپ رباعیات خیام بعد از چاپهای فارسی متعلق به روس��یه است و بعد از ایرانیها ،روسها بیشترین رویکرد را به خیام
دارند و ترجمههای درخشانی هم از سعدی ،حافظ و  ...انجام دادهاند .شاهنامه چاپ مسکو همچنان از چاپهای بسیار معتبر است.

در نخستین نشست تخصصی کتابخوان شعرپیشنهاد شد

گفت و گو
برای «شاعر انقالب» بودن نخست باید «شاعر» بود
آرش شفاعی میگوید :اولین شرط برای شاعر انقالبی بودن ،شاعر
بودن است و اگر کسی شاعر خوبی نیست نباید رانت ویژهای به خاطر
اعتقاداتش دریافت کند.آرش شفاعی شاعر و روزنامهنگار همزمان با
هفته هنر انقالب در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین چالش
حال حاضر جریان شعر انقالب اسالمی گفت :به نظر من مهمترین
چالشهایی که شعر انقال باسالمی با آن روبروست در دو حوزه
محتوایی و فرمی وجود دارد .در حوزه محتوایی چالش عمده در این
است که به تعریفی قابل قبول از شعر انقالب برسیم .این سوال که آیا
گفتمان انقالب اسالمی تنها در حوزه سیاسی یا اجتماعی کاربرد
دارد یا می توان آن را به حوزههای دیگر نیز تسری داد سوال مهمی
است که شعر انقالب اسالمی باید به آن پاسخ دهد.وی ادامه داد:
تلقی بسیاری این است که شعر انقالب یعنی شعری که در حوزههای
سیاسی و اجتماعی بازتاب دهنده دیدگاههای انقالب و انقالبیون
است ،یعنی اگر شعری درباره رویدادهای سیاسی و مضمونهای
اجتماعی سروده شد و در خط انقالب بود ،این شعر انقالبی است.
به نظر من این نگاه به شعر انقالب ،آسیبزا و تهدیدکننده است .شعر
انقالب با این نگاه در محدودهای مشخص تعریف میشود و گفتمان
انقالب اسالمی نیز تنها به گفتمانی سیاسی تنزل خواهد کرد.
ضمن اینکه مباحث سیاسی چنان به درگیریهای حیدری و نعمتی
جناحی آلوده شده که این خط کشی ها ناگزیر شعر انقالب را شقه
شقه خواهدکرد .همین امروز میبینیم گروهی تنها شعر انقالب را
در محدوده نگاه سیاسی یک طیف فکری خاص تعریف میکنند و
دیگران را از این دایره بیرون می کنند و این مسأله در آینده به نحیف
شدن شعر انقالب منجر خواهد شد.شفاعی افزود :گفتمان انقالب
اسالمی یقین ًا در حوزههای فکری ،سلوک شخصی ،سبک زندگی
و اعتقادات حرفهای قابل توجه و مهمی دارد که باید شعر انقالب
را نیز در این حوزهها وارد کرد به همین دلیل من معتقدم شعری که
درباره ارتباط خدا و بندگانش سروده شده یا شعری که بیان کننده
عشقی عفیفانه و انسانی است ،نیز باید وارد دایره شعر انقالب شود.
اینشاعرتصریحکرد:ازطرفدیگربرخیمعتقدندبرایسرودنشعر
انقالبیتنهاداشتندیدگاههایانقالبیکافیاستودرنتیجههرچه
از شاعران انقالب اسالمی صادر شود ،الجرم شعر انقالب اسالمی
است .این دیدگاه ظلم به شعر است و هرگز نمی توان شاعری کم
مایه را به صرف اعتقادات درستش با ارفاق وارد جرگه شعر انقالب
کرد یا شعری سست و فاقد ارزشهای هنری را تنها به این دلیل که
مضمون های انقالبی را بیان کرده است ،شعر محسوب و آن را تبلیغ
کرد.شفاعی افزود :شعر انقالب اسالمی باید بیش از هر سبک دیگر
ادبی دارای ویژگیهای هنری و ادبی قابل دفاع باشد چرا که گروهی
از طعن ه زنندگان به شعر انقالب ،همین شعرهای بیمایه و کم ارزش
را به عنوان نمونههای شعر انقالب اسالمی درشت نمایی میکنند و
در برابر شاعران و منتقدان انقالبی به جای نقد بیرحمانه ،علمی و
بیطرفانه این گونه شعرها ،آنها را توجیه میکنند .اولین شرط برای
شاعر انقالبی بودن ،شاعر بودن است و اگر کسی شاعر خوبی نیست
نباید رانت ویژهای به خاطر اعتقاداتش دریافت کند چرا که تاریخ
ادبیات در این زمینه با کسی تعارف ندارد.

معرفی۱۰کتابشعربرای مطالعه

 ۹شاعر به همراه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی
کشور در نخستین نشست تخصصی کتابخوان شعر،
 ۱۰اثر را ب��رای مطالعه به عالقه مندان کتابخوانی
معرفی کردند.
به گزارش خبرنگار مهر ،نخستین «نشست تخصصی
کتابخوان شعر» عصر چهارشنبه  ۲۵فروردین با حضور
جمعی از شاعران ادبیات آیینی و انقالب اسالمی و به
میزبانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در
محل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی تهران در پارک
شهر برگزار شد.
در این برنامه که اجرای آن را میالد عرفان پور شاعر
جوان برعهده داشت ،هر یک از شاعران با معرفی یک
مجموعه شعر که مورد پسند آنها بوده است ،به حاضران
و عالقه مندان به مطالعه ضمن برشمردن برخی ویژگی
های این آث��ار ،فرازهایی از مطالب این کتاب ها و یا
شعرهایی از آنها را برای حضار قرائت می کردند.
محمدمهدی سیار شاعر جوان و برنده جایزه کتاب سال
جمهوری اسالمی ایران نخستین کسی بود که پشت
تریبون نشست تخصصی کتابخوان شعر قرار گرفت.
سیار ،کتاب «گاهی حواست نیست» نوشته علی
داوودی از انتشارات شهرستان ادب را برای مطالعه به
عالقمندان کتابخوانی معرفی کرد.
به گفته این شاعر ،مهمترین ویژگی کتاب یاد شده ایجاز
در شعرهای آن است طوری که علی داوودی توانسته
با شعرهای بسیار کوتاه خود را به عنوان یک «حکیم –
شاعر» به مخاطب معرفی کند.
سیار همچنین از غافلگیری های زبانی و اندیشگی در
شعرهای کتاب «گاهی حواست نیست» به عنوان یکی
دیگر از مزیت های این اثر برای به دست گرفتن توسط
مخاطب یاد کرد.
حمیدرضا شکارسری دیگر شاعر حاضر در این جلسه
کتاب «از نتایج سحر» تالیف محمدرضا سنگری از
انتشارات سوره مهر را با خود به نشست کتابخوان آورده
بود و در بیان ویژگی های این اثر به سوابق پژوهشی
سنگری و تسلط او بر زبان و ادبیات فارسی و در عین
حال روان و همه فهم بودن این اثر پرداخت.
به گفته شکارسری کتاب «از نتایج سحر» بر خالف
بسیاری از متون پژوهشی در حوزه ادبیات فاقد ظرفیت
چندخوانی اس��ت و در عین ح��ال به صورتی بسیار
غیرجانبدارانه نوشته شده است.
محمود اکرامی فر دیگر شاعر آیینی سرا ،کتاب «دست
خون» تالیف علی محمد مودب از انتشارات شهرستان
ادب را برای مطالعه به کتابخوان ها معرفی کرد و در
بیان ویژگی های این اثر گفت «دست خون» منظومه
ای است در قالب چهارپاره که در نهایت سادگی و

صمیمیت سروده شده است .این شعر صد درصد بومی
است و از ویژگی های آن می توان از آشنایی زدایی با
ترکیب بندی های جدیدی که مودب در آن به کار برده
است ،یاد کرد.
همچنین به گفته اکرامی فر استفاده از اسطوره های
دفاع مقدس ،ضرب المثل های مردمی و پایان بندی
شاعرانه از دیگر ویژگی های منظومه «دست خون»
است.
فریبا یوسفی هم در این نشست ،مجموعه شعر «لحظه
جهان» سروده قربان ولیئی از انتشارات نیستان را اثری
درخور توجه و شایسته مطالعه دانست و با ذکر اینکه
شعرهای این کتاب ،کهنگی ناپذیرند چون با روح و
روان افراد سروکار دارن��د ،گفت :شروع این کتاب با
غزلی است که ردیف آن «به بخش» است که خود نوعی
کشش برای مطالعه ایجاد می کند.
ناصر فیض شاعر و طنزپرداز هم کتاب «دانشگاه
نامه» سروده عباس احمدی از انتشارات شهرستانادب را یک مجموعه شعر طنز بسیار مناسب برای
مطالعه توسط جوان ها خواند و با اشاره به برداشت
های نامناسبی که از طنز در جامعه وجود دارد ،افزود:
اجحاف است اگر فکر کنیم تنها وظیفه طنز ،انبساط
خاطر است .اتفاقا بعضی وقت ها کار طنز انقباض
خاطر است!
به گفته وی ،عباس احمدی در کتاب «دانشگاه – نامه»
از کشیده شدن زبان طنز به نوعی شلختگی جلوگیری
کرده و با نگاه تیزبین توانسته است مسائل مبتالبه

نکوداشت روزسعدی در تاجیکستان برگزارمی شود
مراسم نکوداشت یاد سعدی همزمان با اول اردیبهشت،
روز بزرگداشت شیخ اجل در تاجیکستان برگزار میشود.
در آستانه این روز ،فراخوان سومین دوره جایزه سعدی در
این کشور هم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،همزمان با اول اردیبهشت
هر سال ،عالقهمندان سخن ماندگار پارسی ،در جای
جای جهان به یاد عاشقانههای جاودان و شكوه اخالقی
خداوندگار سخن ،سعدی شیرازی ،گرد هم آمده ،جان
تشنه خویش را با آب زالل حكمت و معرفت این آموزگار
حكمت و اخ�لاق س��ی��راب میكنند.رایزنی فرهنگی

»ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬارى ﻣﻬﺪﮐﻮدک«
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮى در ﻧﻈﺮ دارد؛
اداره ﻣﻬﺪ�ﻮد� و ﻓﻀﺎ� ﻓﻴﺰ��� آن
را ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٦ﻣﺎه از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ در ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎ�ﻞ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺷﺮا�ﻂ
ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ
ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٢٫٠١در ﺳﺎﻋﺖ ادار�
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮ� ،ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم،
ﻓﺎز  ،٢اﺗﺎق  ٩١٤ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﭘﺲ از ﺗ�ﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اراﺋﻪ آن ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن ﺳﺎﻋﺖ ادار� ﻣﻮرخ
 ٩٥٫٠٢٫٠٩اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

 /٩٥٠٢٠١٩٧آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﻤﺮ

ﺷﻬﺮدار� �ﺎﺷﻤﺮ در ﻧﻈﺮ داردﻋﻤﻠﻴﺎت ذ�ﻞ را از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ�
واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ ﻟﺬا از ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دارا�
ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر� ﻣ� ﺷﻮد .
اﻟﻒ -ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪول ﭘﺮﺳ�  ،و�ﺒﺮه و ...
ب -ﻧﺼﺐ ﺟﺪول و آﺑﺮاه ﺑﺘﻨ� )�ﺎﻧﻴﻮ ( ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ�
�ﺎﺷﻤﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 -١ﺑﺮآورد ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺮ �� از ﻋﻤﻠﻴﺎت:
 ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 -٢ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻫﺮ �ﺪام
 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﻌﺎدل  ٪٥ﺑﺮآورد ﭘﻴﻤﺎن
 -٣ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٢٫٥اﻟ�
 ٩٥٫٢٫١٥ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 -٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ
ادار� روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫٢٫١٥ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 -٥ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرﺧﻪ ٩٥٫٢٫١٨
-٦ﻫﺰ�ﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﺖ .
 -٧ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
-٨ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
٠٥١ -٥٥٢٢٩٨٩٩ -٥٥٢٢٧٧٠١ -٤ :
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
 -٩ﺑﺎﻗ� ﺷﺮا�ﻂ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﻤﺮ

 /٩٥٠١٩٩٤٨ش

در محضر صبح

سفارت جمهوری اسالمی ایران در تاجیكستان نیز همراه
با دوستداران سعدی در ایران و سراسر جهان ،این روز به
یادماندنی را گرامی خواهند داشت.
در ای��ن برنامه كه در روز چهارشنبه ،اول اردیبهشت
 ،۱۳۹۵از ساعت  ۹:۳۰تا  ۱۱:۳۰صبح به وقت محلی
در كتابخانه الهوتی شهر دوشنبه برگزار میشود ،با حضور
سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و گروهی
از اهل ادب و هنر تاجیكستان ،از نقش سعدی در ادبیات
تاجیكستان سخن گفته خواهد شد.در خبری دیگر در
خصوص نکوداشت یاد سعدی در تاجیکستان ،رایزنی

فرهنگی ایران در این کشور با استناد به برنامههای ساالنۀ
مصوب خود و با هدف تشویق و حمایت از پژوهشگران در
زمینۀ پژوهش ،تألیف و برگردان آثار فاخر فرهنگ و تمدن
مشترک ایران و تاجیکستان ،فراخوان سومین دوره جایزه
ساالنه خود موسوم به سعدی را اعالم كرد.
بر اس��اس ای��ن ف��راخ��وان ،تمام آث��ار پژوهشی ،تألیفی و
برگردان پژوهشگرانی که دربارۀ ایران و اشتراکات زبانی،
ادبی ،فرهنگی و هنری آن با تاجیکستان در سال ۲۰۱۵
میالدی نوشته شده باشد ،در روند دریافت این جایزه قرار
خواهند گرفت.

» آﮔﻬﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﯽ«

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻧﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى در ﻧﻈﺮ دارد ﻗﺴﻤﺘ� از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺼﻠ� ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر
ادار� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺰرﮔﺮاه آﺳﻴﺎ�� ،ﻧﺒﺶ ﻣﻴﺪان ﺑﺰرگ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﻧﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

 /٩٥٠٢٠٣٢٢آ

▪ ▪قطران تبریزی

فضای دانشگاه ها را به زبان طنز بیان کند.
علی محمد م���ودب ش��اع��ر و از م��س��ئ��والن موسسه
شهرستان ادب هم در ای��ن نشست ،کتاب «عشق
ناگهان است» سروده افسانه غیاثوند از انتشارات سوره
مهر را برای مطالعه به عالقه مندان کتابخوانی معرفی
کرد و با اشاره به اینکه قالب شعرهای این مجموعه،
سپید است ،گفت :امروزه با پدیده سپیدسرایی به شکل
گسترده ای روبرو هستیم و هزاران نفر از جوانان ما در
این قالب شعر می گویند اما متاسفانه اهمیت این پدیده
نادیده گرفته می شود.
وی با ذکر اینکه نیت شعر سپید و نو این است که همین
امروز را ببیند ،آن را یک ویژگی مثبت برای این نوع
شعر خواند و در عین ح��ال گفت :شعر سپید البته
امکان رفتن از زمین به آسمان را هم دارد و می تواند
از واقعیت ،عینیت و هستی ما به سمت نوعی تعالی
گرایی حرکت کند.
اسماعیل امینی شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی
در نخستین نشست تخصصی کتابخوان شعر ،مجموعه
شعر «نرگس هنوز» سروده محمد حسین مهدوی (م.
موید) را به کتابخوان ها معرفی کرد و با اشاره به اینکه
کتاب یاد شده منتخبی است از اشعار این شاعر ،تاکید
کرد که «نرگس هنوز» برای مخاطب عام سروده نشده
و مخاطبان حرفه ای شعر و در واقع خواص باید آن را
مطالعه کنند.
وی همچنین با ذکر این نکته که مطابق تعریف شاعر
این مجموعه ،شعر باید بدیع باشد اما با نگاهی که او (م.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ� واﺣﺪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮا� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ
داﻧﺸ�ﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ� ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود  ٦٥٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺠﺘﻤﻊ
داﻧﺸﮕﺎﻫ�  ،از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ �ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارا� رﺗﺒﻪ  ٥اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
از ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ
ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل )وار�ﺰ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ٠١٠٥٦٧٧٣٨٩٠٠١
ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣ� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ( از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ�
ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠روز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -ﺑﻠﻮار
ﭘﮋوﻫﺶ  -ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ�-
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه در
رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮده و ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه

موید) دارد یعنی ناگهانی ،نو ،زیبا و راست باشد.
علی داوودی از شاعران انقالب و از مسئوالن شعر حوزه
هنری هم در این نشست ،کتاب «جلسه شعر» تالیف
اسماعیل امینی را برای مطالعه به جوان ها معرفی کرد
و با ذکر این نکته که ما به همان نسبت که شاعر داریم،
منتقد و کارشناس شعر که اهل فن باشند و بی غرض
و مرض و با دغدغه ادبیات به شعر بپردازند ،نداریم،
گفت :کتاب «جلسه شعر» برآمده از آسیب شناسی این
آفت ها در روزگار امروز شعر ایران است.
به گفته داوودی ساختار کتاب یاد شده به گونه ای است
که اگر کسی همه آن را بخواند و حتی اگر کسی یک
صفحه از آن را بخواند ،هر یک به سهم خود بهره الزم را
از این مطالعه خواهند برد.
میالد عرفان پور شاعر هم که خود اجرای این نشست
را برعهده داشت ،کتاب «تار و پود» نوشته سید مهدی
موسوی از شاعران قمی را که اثری است درباره مهارت
هایی که یک شاعر برای سرایش شعر نیاز دارد ،به عالقه
مندان کتابخوانی معرفی کرد.
جامعیت نسبی ،کاربردی و کارگاهی بودن شعرها،
استفاده شاعر از شاهد مثال های شعر ام��روز برای
بحثش و پرداختن به موضوعات متأخر همانند قالب
غزل – مثنوی ،از ویژگی هایی بود که عرفان پور برای
کتاب «تار و پود» برشمرد.
پ��ای��ان بخش ای��ن نشست ،سخنان ک��وت��اه علیرضا
مختارپور دبیر ک��ل نهاد کتابخانه ه��ای عمومی
کشور بود که به همراه تعدادی از معاونین و مدیران
این مجموعه ،میزبانی نخستین نشست تخصصی
کتابخوان شعر را برعهده داشتند .او نیز در زمان
کوتاهی که در اختیار داشت به معرفی یک اثر برای
مطالعه به حاضرین پرداخت و با اشاره به کتاب های
زیادی که بعد از سرایش منظومه لیلی و مجنون توسط
نظامی ،در جای جای ایران و توسط شاعران و مولفان
متعدد منتشر شده است اثری از میرزااحمد سند با
عنوان «چاه وصال» که حسن ذوالفقاری آن را تدوین
کرده است ،برای مطالعه معرفی کرد .داستان این
کتاب از آنجا آغاز می شود که یک روز خانواده های
لیلی و مجنون به ص��ورت جداگانه به یک عروسی
دعوت می شوند و پدر و مادر این دو عاشق برای اینکه
آنها در این مراسم عروسی یکدیگر را نبینند ،بی خبر
از همدیگر هر دو را درون یک چاه می اندازند و به این
ترتیب برخالف میلشان این دو عاشق پاک باخته را به
وصال همدیگر می رسانند.
در پایان این نشست با اهدای تندیس و یک شاخه گل
به هر یک از شاعرانی که کتابی را به عالقه مندان به
مطالعه معرفی کرده بودند ،تقدیر شد.

از چشم و دل من ،آب و آتش خیزد
وز هر دو ،زمانه رستخیز انگیزد
نشگفت اگر حور ز من بگریزد
کز آتش و آب ،هر کسی پرهیزد!
***
▪ ▪ جمال الدین اصفهانی

صبر ،از دل ریش من ،همیبگریزد
با دیدۀ من ،خواب همینامیزد
وین هر دو اگر چنین ُب َود ،نیست عجب
کز آتش و آب ،هر کسی پرهیزد!
***
▪ ▪مصطفی محدثی خراسانی

پس از آن وقفه که افتاد به گلچینی ها
آسمان مینگرد باز به پایینی ها
سینهها باز گرفته است هوای شب قدر
چه کسی گفت زمین مانده و نفرینی ها؟
یاد بادا شب پرواز پرستونفسان
از افق تا به افق شهپر شاهینی ها
همتی بدرقه راه کن ای شوق حضور
تا سبک پر بکشیم از دل سنگینی ها
آسمانا پس از این هم به خدا خواهی دید
بال در بال پرستویی «آوینی ها»
***
▪ ▪علی آبان

عشق تو هدیه ای است که بر دل رسیده است
این موج بی دریغ به ساحل رسیده است
تو کوچه خانه پنجره تو کوچه خانه من
شاعر نگو که دور به باطل رسیده است
خرسندم از نگاه تو این هدیه خدا
از چشم تو به من صله کامل رسیده است
گویی به یمن حرمت پیشانی ات به تو
یک تکه از کتیبه بابل رسیده است
دست تو بود بر من افتادنی به مهر
این بار کج اگر که به منزل رسیده است
ای کاش یک دقیقه بیاید به چشم من
آن خواب راحتی که به غافل رسیده است
بر سر در زمانه نوشته است این سخن
دانا به رنج و گنج به جاهل رسیده است
حتی به دست معجزه  ،گل ،گل نمی کند
وقتی به غنچه زهر هالهل رسیده است

اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
آﮔﻬﯽ اﻋﻼم راى ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎده  ١٢ﻗﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮى
ﻣﻮﺿﻮع :آﮔﻬ� اﻋﻼم را� ﻣﻮات ﭘﻼ� ﻗﺴﻤﺘﯽ از  ۶اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ٣ﺳﺒﺰوار
�ﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ١٢ﻗﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ� ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ�ﻪ ﺷﻤﺎره  ۵٠ﻣﻮرخ  ٩۴,١٠,٣٠ﭘﻼ�
ﻗﺴﻤﺘﯽ از  ۶اﺻﻠ� واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ  ٣ﺳﺒﺰوار
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۴٠٩١ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻠﻮت
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺮو�� ذ�ﻞ را ﻣﻮات ﺗﺸﺨﻴﺺ داده
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ
 ٧٠٫١١٫٣ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﺎﻟ�ﻴﻦ و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎن و
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧ� در ﻣﻠ� ﻣﺬ�ﻮر ا�ﻦ
ﻧﻈﺮ�ﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ�ﮔﺮدد ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض )ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻣﺎه از اﻧﺘﺸﺎر آﺧﺮ�ﻦ آﮔﻬ�( اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬ�ﻮر ا�ﻦ ﻧﻈﺮ�ﻪ
ﻗﻄﻌ� و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٠١٨٩٤٤ش

 /٩٥٠١٢٩٧٣آ

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺷﻤﺎره آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ١١٢٨٧ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر٩۵/١/٢٨:

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻦ �ﻪ ﺷﺮ�ﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا�� ﺑﻨﺪ ”ج“ ﻣﺎده
” “١٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺎده  ٤ا�ﻦ ﻗﺎﻧﻮن )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� دوﻣﺮﺣﻠﻪ ا�( و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ١٩
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺎ�ﻞ اﺳﺖ از ﺗﻮان ﻓﻨ� و ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﺗﻮﻟﻴﺪ� و ﺻﻨﻌﺘ� و اﺟﺮا�� اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗ� داﺧﻠ� وﺧﺎرﺟ� ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح �ﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺮب در ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺒﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ) EPCﻃﺮاﺣ� ،ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا�� و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�( از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ�ﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ذ�ﺼﻼح از �ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ دارا� ﺗﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳ� ،اﺟﺮا�� و ﻣﺎﻟ�
ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ.
-١ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن )ﺷﺮ�ﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�:ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺪا�
ﻋﺒﺎد� -روﺑﺮو� ﭘﺴﺖ ﺑﺮق
 -٢ﻣﺤﻞ اﺟﺮا� ﭘﺮوژه� ٢ :ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺒﻨﺪان در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�.
-٣ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳ� )ﻃﺮاﺣ�( ﺗﻬﻴﻪ –ﺧﺮ�ﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ �ﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣ�ﺎﻧﻴ��
و ﺑﺮﻗ�� ،ﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ،ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮا� �ﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�  ١ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ) (EPCو ﺳﺎ�ﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ� �ﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ١٧٠٠ﻣﺘﺮﻣ�ﻌﺐ در ﺷﻬﺮ
ﻧﻬﺒﻨﺪان ﻃﺒﻖ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
-٤ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ٣ :ﻣﺎه.
 -٥ﮔﻮاﻫ� ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﻣ� ﺑﺎ�ﺪ*:دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ﭘﺎ�ﻪ ” “٥در رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات
�ﺎ آب �ﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺗﻘﺎ� �ﻴﻔﻴﺖ آب �ﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃ�  ٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را دارا
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ�� �ﻪ از ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎر�ﺖ ﺧﺎرﺟ� اﺳﺘﻔﺎده ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ ﻣ�ﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪا�ﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮان ﻓﻨ� و ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-٦ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر و ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ:ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
�ﺎ وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﺟﻮه ﺳﭙﺮده  ٢١٧٥١٦٢١٠٠٠٠١ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ﺷﺸﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ر�ﺎل( ﺑﺎﺷﺪ.
از اﺷﺨﺎﺻ� �ﻪ ﺗﻤﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺰﺑﻮر دارﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫ� و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم
ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل )دو ﻣﻴﻠﻴﻮن
ر�ﺎل( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ٤٧٢٠٩٨٣٣٠در وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ �ﺪ  ٤٧٢٠از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/٠٢/٠٤ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠روز ��ﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ ٩٥/٠٢/١٢ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧ�� و ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﻣﻌﺘﺒﺮ در ��� از روزﻫﺎ� ادار� ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻗﻊ در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺪا� ﻋﺒﺎد� – روﺑﺮو� ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺖ ﺑﻪ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� )ﺳﺎﻋﺖ  (١٤:٣٠روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٢/١٩ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/٠٢/٢٠ﺑﺮرﺳ� وﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٢/٢٢ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ در
اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ا�ﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ� ﺑﺮا� ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر ﻧﺒﻮده واﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﺮا�ﻂ و ﻓﺮآ�ﻨﺪ ذ�ﺮ ﺷﺪه دراﺳﻨﺎد ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
*ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﺤﻞ اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ )از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥/٠٢/٠٥ﻟﻐﺎ�ﺖ٩٥/٠٢/١١
در ﺳﺎﻋﺎت ادار�  ٩ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٤ﻋﺼﺮ(ﺑﻪ اﻣﻮر آب وﻓﺎﺿﻼب ﻧﻬﺒﻨﺪان )واﻗﻊ در ﻧﻬﺒﻨﺪان -ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ -ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ(ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
 -٧ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� در دوﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -٨اﺳﻨﺎد و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت  http://iets.mporg.irو ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�  www.abfa-khj.irﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و دﺳﺘﺮﺳ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻗﺮار دادﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
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